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Nom del fitxer  
Informació del fitxer 
facilitada per  

RELACIÓ DELS EQUIPS DIRECTIUS DELS CENTRES 
EDUCATIUS 
Maxi Miró (Cap d'unitat de planificació i gestió de centres 
educatius) 

Responsable Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Educació i civisme. 
Fitxer Denominació: Relació dels equips directius dels centres 

educatius.  
Descripció del tractament: Informació dels diferents centres 
educatius del municipi.  
Descripció del sistema d'informació: Excel, pdf. 
Tipus de tractament: Automàtic: servidors centrals, ordinadors 
personals amb connexió remota a la xarxa corporativa.  

Nivell de Seguretat Bàsic 
Estructura Dades identificatives: Telèfon, nom i cognoms, adreça postal o 

electrònica.  
Dades socials: Allotjament o habitatge. 
Dades d'ocupació: Categoria, grau, llocs de treball. 

Finalitat Informació dels diferents centres educatius del municipi de 
Sant Boi de Llobregat.  
Finalitats relatives a educació i cultura: Educació infantil, 
primària, ensenyament secundari, educació especial, 
ensenyament superior.  
Altres finalitats: Procediments administratius, estadístiques 
internes.  

Col·lectiu Equips directius dels centres educatius del municipi de Sant 
Boi de Llobregat.  

Procedència Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal, d'altres persones físiques diferents de 
l'interessat, de registres públics, d'entitats privades, 
d'administracions públiques.  
Procediment de recollida de les dades: Formularis, transmissió 
electrònica.  
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport magnètic o digital. 

Cessions No. 
Transferències No. 
 



N224/2017/000070 
Data BOPB: 03/08/2015 

 

 
Identificació del fitxer Denominació: RELACIÓ  DELS EQUIPS DIRECTIUS 

DELS CENTRES EDUCATIUS 
Finalitat i usos previstos: Informació dels diferents centres 
educatius del municipi de Sant Boi de Llobregat. 

Origen de les dades Col·lectius dels quals s'obtenen les dades: Equips directius 
dels centres educatius del municipi de Sant Boi de Llobregat. 
Procediment de recollida de dades: Formularis, transmissió 
electrònica.  
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal, d'altres persones físiques diferents de 
l'interessat, de registres públics, d'entitats privades, 
d'administracions públiques.  

Estructura Dades identificatives: Telèfon, nom i cognoms, adreça postal 
o electrònica. 
Dades socials: Allotjament o habitatge. 
Dades d'ocupació: Categoria, grau, llocs de treball. 
Sistema de tractament: Automatitzat. 

Cessions No. 
Transferències 
internacionals 

No. 

Responsable del fitxer Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament Educació 
i civisme. 

Servei on exercir els 
drets A.R.C.O. 

OMAP: Oficina Municipal d'Atenció al Públic de 
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

Nivell de seguretat Bàsic 
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